Tekst jednolity

STATUTU
Stowarzyszenia „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”
obejmujący Statut uchwalony przez zebranie założycieli w dniu 06 czerwca 2008 roku, aneks
(zmianę) Statutu uchwalonego przez zebranie założycieli w dniu 23 marca 2009 roku oraz
zmiany uchwalone podczas Walnego Zebrania Zwyczajnego w dniu 22.05.2012 roku; zmiany
uchwalone podczas Walnego Zebrania Zwyczajnego w dniu 12.02.2014 roku.

§1
Postanowienia ogólne:
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”. W dalszym
ciągu niniejszego statutu nazywane będzie w skrócie stowarzyszenie
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie OPAK.
3. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
miasto Opole.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie związane jest na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.), ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873
z późn. Zm.) oraz niniejszego statutu.
7. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, a jego działalność oparta jest na
pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać dobrowolnie
i bez wynagrodzenia osoby, które nie są jego członkami (wolontariusze).
8. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Stowarzyszenie może posiadać znaczek (emblemat) organizacyjny, do
noszenia którego uprawnieni są członkowie.

§2
Cele stowarzyszenia:
1. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej.
2. Ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta i regionu.
3. Podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Opolu i w regionie.
4. Kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
5. Kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży.
6. Ochrona praw człowieka i obywatela.

7. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej.
8. (skreślony)
9. (skreślony)
10. (skreślony)
11. Promocja społeczna aktywności kulturalnej i ekologicznej.
12. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno–kulturalnym.
13. Propagowanie i umacnianie kulturowych podstaw społeczeństwa europejskiego, zgodnych
z ideami Unii Europejskiej: m. in. upowszechnianie postaw i idei tolerancji, szerzenie
pluralizmu kulturowego.
14. Promocja i organizacja wolontariatu.
15. Przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim patologiom społecznym.
16. Działalność wspomagająca i promująca rozwój wspólnot lokalnych.
17. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
18. Nauka i edukacja.
19. Turystyka i krajoznawstwo.
20. Świadczenie szeroko pojętej pomocy w szczególności osobom w wieku podeszłym,
starczym i sędziwym.
21. Podtrzymywanie aktywności osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym w życiu
społecznym i kulturalnym.

§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:















Wspieranie i prowadzenie działań klubów artystycznych, galerii sztuki oraz innych
instytucji, organizacji, osób prawnych i fizycznych w województwie opolskim i za
granicą w zakresie celów zbieżnych z działaniami Stowarzyszenia.
Organizowanie festiwali wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych,
prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych imprez o charakterze
kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.
Wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Stowarzyszenia lub
innych instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, pomieszczeń
pomocniczych (np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania
archiwaliów, dzieł sztuki itp.) oraz wspieranie, finansowanie, współfinansowanie
zatrudnienia kadry tamże.
Współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami, osobami
prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami
Stowarzyszenia.
Organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów
artystycznych, kursów w celu poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń
kulturalnych.
Udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców,
polskim i zagranicznym organizacjom kulturalnym oraz indywidualnie
poszczególnym twórcom.
Wspieranie, prowadzenie, finansowanie działalności w zakresie edukacji poprzez
sztukę, edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wspieranie, organizowanie szkoleń z zakresu edukacji menadżerów kultury i sztuki.























Wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, poligraficznej,
wydawniczej i prasowej, również w obszarze wykorzystania najnowszych mediów
elektronicznych w zakresie projektowania graficznego.
Wspieranie, współorganizowanie aukcji dzieł sztuki współczesnej i dawnej.
Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych
i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
Szeroko rozumiane doradztwo związane min. z działalnością fundacji, technikami
pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na działalność kulturalną itp.
Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę
np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach
organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz szeroko
rozumianą ochroną dóbr kultury.
Prowadzenie działalności wydawniczej (muzyka, literatura, fotografia i inne) celem
popularyzacji twórców kultury.
Gromadzenie oraz rozpowszechnianie dokumentacji i informacji dotyczących
wydarzeń artystycznych, instytucji kulturalno–oświatowych i osób związanych ze
sztuką.
Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie funduszy na realizację celów
statutowych.
Inne działania realizujące cele statutowe.
Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form twórczości artystycznej.
Prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu aktywności kulturalno-społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem regionu i miasta Opole.
Samokształcenie członków stowarzyszenia.
Opracowanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji
związanych z turystyką w mieście.
Uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta Opola oraz województwa opolskiego.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Przygotowywanie i organizowanie działań społeczno-kulturalnych dla osób w wieku
podeszłym, starczym i sędziwym.
Zapobieganie wykluczeniu osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym z życia
społeczno-kulturalnego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku podeszłym, starczym
i sędziwym.

§4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na
działalność pożytku publicznego.

§5
Członkowie Stowarzyszenia:
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać
1. każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 16 lat,
2. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
4. cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym może zostać:
1. osoba prawna, która pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe
lub rzeczowe na rzecz stowarzyszenia oraz w miarę możliwości zobowiązanie
do pomocy technicznej i organizacyjnej.
2. osoba fizyczna, które pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania
finansowe czy rzeczowe lub stałą pomoc merytoryczną.
4. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
posiadający prawa obywatelskie, a także cudzoziemiec mający bądź nie mający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo
honorowe można nadać osobom, które poprzez swoją wybitną działalność nawiązują
do idei bliskich celom stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych, jak też członków wspierających przyjmuje zarząd
stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji chęci członkostwa. Zarząd
uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy
członków zwyczajnych i członków wspierających. Godność członka honorowego
nadaje i może cofnąć Walne Zebranie.

§6
Obowiązki członków:
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. realizować cele, dla których stowarzyszenie zostało utworzone,
2. brać udział w działalności Stowarzyszenia,
3. przestrzegać postanowień statutowych oraz realizować przyjęte
zobowiązania, szanować postanowienia władz Stowarzyszenia,
4. do opłacenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek
członkowskich ustalonych przez Zarząd na mocy uchwały,
5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
6. zjednywać nowych członków w szeregi Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są:
1. do realizacji zdeklarowanych zobowiązań,
2. do popierania działalności Stowarzyszenia i propagowania jego
idei i celów,
3. do utrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem.

§7
Prawa członków:
1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
1. noszenia emblematu organizacji,
2. brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez
władze Stowarzyszenia,
3. zabierania głosu podczas Walnych Zebrań,
4. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz stowarzyszenia,
5. odwoływania się od decyzji Zarządu,
6. do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego – w zależności od decyzji
Zarządu Stowarzyszenia – korzystania z rzeczy będących jego
własnością i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie
imprezach,
7. do zwrotu kosztów podróży związanych z działalnością Stowarzyszenia
na zasadach ustalonych przez Zarząd,
8. wykonywania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusz.
2. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
1. noszenia emblematu Stowarzyszenia,
2. brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez
władze Stowarzyszenia,
3. korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących
własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez
Stowarzyszenie imprezach.
3. Członkom honorowym przysługuje prawo:
1. posiadania Dyplomu Członka Honorowego,
2. noszenia emblematu Stowarzyszenia,
3. brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez
władze Stowarzyszenia
4. korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących
własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez
stowarzyszenie imprezach.

§8
1. Utrata statusu członka następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie złożone na piśmie Zarządowi po uiszczeniu
wszelkich zaległych składek,
2. śmierć członka,
3. na skutek nie opłacenia składki członkowskiej przez 3 kolejne okresy
płatności (przez termin ‘1 okres’ rozumieć trzeba 3 kolejne,
następujące po sobie miesiące)
4. wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia za działanie na
szkodę Stowarzyszenia lub jaskrawe naruszenie postanowień statutu
bądź uchwały władz Stowarzyszenia,
2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego wygasa:
1. na skutek utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
2. na skutek śmierci członka, jeśli jest nim osoba fizyczna,

3. na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
4. na skutek skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w związku z nie
wywiązywaniem się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
3. Członkostwo honorowe wygasa:
1. na skutek śmierci członka,
2. na skutek skreślenia przez Walne Zebranie z listy członków za
działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia.
4. Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, o wykluczeniu z członkostwa
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania na piśmie,
w ciągu 2 tygodni. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się
nie przysługują prawa członkowskie.
5. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd na mocy
uchwały.
6. Członkowie nieopłacający składek członkowskich przez 2 okresy płatności tracą
prawo określone w § 7 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 6 Statutu.

§9
Władze Stowarzyszenia:
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Organ Rewizyjny.
2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Zarządowi i Organowi Rewizyjnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania
kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób
pochodzących z wyboru.
4. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.

§ 10
1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez
Zarząd. Biorą w nim udział wszyscy członkowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 Statutu.
O terminie i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia Organ Rewizyjny.
2. Walne Zebrania są:
1. Sprawozdawczo – Wyborcze,
2. zwyczajne
3. nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na 3 lata. O terminie
i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Zarząd jest
zobowiązany powiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
4. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy raz na kwartał,
zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 7 dni przed
terminem.
5. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeb z własnej inicjatywy,
a także na pisemne żądanie Organu Rewizyjnego lub na żądanie 1/4 członków

Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku Walnego
Zebrania Nadzwyczajnego, co najmniej na 7 dni przed terminem. Zwołane na wniosek
Organu Rewizyjnego lub 1/4 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie
Nadzwyczajne musi się odbyć w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku Zarządowi.

§ 11
1. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jego członków (chyba, że statut nakazuje inaczej).
W razie równej ilości głosów:
 na Walnym Zebraniu rozstrzygający głos ma Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia,
 na posiedzeniu Zarządu rozstrzygający głos ma Prezes Zarządu,
 na posiedzeniu Organu Rewizyjnego rozstrzygający głos ma jego
Przewodniczący.
2. Zebrania organów Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisują
przewodniczący i sekretarz spotkania.

§ 12
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
Powoływanie oraz odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia
z innych organizacji i związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych
porozumień i koalicji.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pełnomocnictwa Zarządowi w zaciąganiu zobowiązań finansowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 13
Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania:
1. Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności, co najmniej 50%
członków.
2. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku frekwencji, Zarząd
winien je zwołać powtórnie w drugim terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim
terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. Na żądanie 1 członka głosowanie może odbyć się w sposób tajny.

4. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany statutu lub zmiany władz
Stowarzyszenia należy przesłać do Sądu Rejestrowego.
5. (skreślono).
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący. Z obrad Zebrania sekretarz
spisuje protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący
i sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym.
7. Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
członków oraz nie mają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz stowarzyszenia.

§ 14
Zarząd:
Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie.
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
(skreślono).
(skreślono).
Zarząd składa się z :
1. prezesa,
2. dwóch wiceprezesów,
3. skarbnika
4. sekretarz
5. (skreślono)
6. W momencie dokooptowania nowych członków zarządu w miejsce tych, którzy
ustąpili, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia niezwłocznie wszystkich
członków Stowarzyszenia o podjętej decyzji.
7. Członkom przysługuje prawo weta od decyzji podjętej przez zarząd w sprawie
dokooptowania nowych członków. Weto, na wniosek 1/3 członków stowarzyszenia
wnosi się na piśmie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia. Zarząd jest obowiązany
zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne celem rozpatrzenia weta.
8. Zarząd przyjmuje oświadczenie członka Zarządu o rezygnacji z funkcji w tym
organie.
9. Zarząd powiadamia członków stowarzyszenia o podjętych decyzjach pocztą
elektroniczną lub telefonicznie, lub na piśmie.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 15
Zebrania, prace, zakres działania zarządu:
1. Zebrania Zarządu są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.
2. Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
3. Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes.
4. Z zebrania sporządza się protokół.

5. W zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni
goście. Osobom tym przysługuje na posiedzeniu Zarządu jedynie prawo głosu
doradczego.
6. Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności przynajmniej 50%
członków.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
8. Do zakresu działania Zarządu należy :
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o plan pracy
opracowany na podstawie programu działalności zatwierdzonego przez
Walne Zebranie,
2. zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz ich
realizacji, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania wyżej
wymienionych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,
3. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających
i honorowych oraz egzekwowanie składek członkowskich,
4. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminu
ich płatności,
5. współdziałanie z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami dla
realizacji statutowych celów,
6. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia jak
również dokumentacji finansowej i księgowej,
7. nadawanie wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za pomoc
w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
8. decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania etatowego pracownika
oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
9. zwoływanie Walnych Zebrań,
10. administracja majątkiem Stowarzyszenia.

§ 16
Podpisywanie pism i dokumentów.
1. Pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes
lub Wiceprezes, lub Członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa, z tym
że pisma wychodzące od Organu Rewizyjnego podpisuje jego Przewodniczący
lub inny upoważniony członek tego organu.
2. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisuje prezes lub wiceprezes, lub
skarbnik, lub członkowie zarządu upoważnieni przez prezesa.
3. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje
Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, lub Skarbnik bądź osoby
upoważnione przez Prezesa Zarządu.

§ 17
Zakres działania i kompetencje Organu Rewizyjnego:
1. Organ Rewizyjny jest trzyosobowy. Organ Rewizyjny wybiera ze swego składu
Przewodniczącego.
2. Przepisy mówiące o dokooptowaniu stosuje się również do Organu Rewizyjnego.

3. Organ Rewizyjny ma za zadanie kontrolować celowość wydatków oraz gospodarkę
majątkową Stowarzyszenia. Ma za zadanie również kontrolę realizacji planów pracy,
preliminarza budżetowego i przestrzegania przez Zarząd postanowień statutowych
oraz uchwał Walnego Zebrania.
4. Organ Rewizyjny ma prawo dokonywać kontroli zawsze, kiedy uzna za stosowne,
a obowiązkowo przed terminem Walnego Zebrania. Ze swych czynności Organ
sporządza protokół zakończony wnioskami, który przedstawia Zarządowi, a protokół
z kontroli obowiązkowej przedstawia również Walnemu Zebraniu.
5. Organ Rewizyjny w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zebrania Nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub
niektórych jego członków przez Walne Zebranie, jeśli wymienieni naruszają w sposób
zasadniczy postanowienia statutu Stowarzyszenia.
6. Członkowie Organu Rewizyjnego nie mogą:
- być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z członkami tego organu
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- być w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18
(skreślono)
§ 19
Majątek Stowarzyszenia:
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2. środki pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych,
3. środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
4. przychody z odpłatnej działalności statutowej,
5. dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
6. środki trwałe.
7. inne
2. W działalności Stowarzyszenia zabronione jest:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi"
- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

-

-

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20
Postanowienia końcowe.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia po zakończeniu jego działalności może nastąpić na
podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy
obecności 3/ 4 członków Stowarzyszenia.
2. W wypadku uchwalenia rozwiązania przez Walne Zebranie, likwidację przeprowadza
wybrana przez zebranie Komisja Likwidacyjna w składzie przewodniczący i czterech
członków.
3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem
nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
4. Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji przeznacza się na cele
wskazane przez Walne Zebranie.

§ 21
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:
1. odpłatna działalność statutowa:
1. 70, 21, Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
2. 72, 20, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
3. 74, 10, Z, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
4. 82, 30, Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
5. 85, 52, Z, pozaszkolne formy edukacji artystycznej
6. 85, 59, Z, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
7. 90, 01, Z, działalność związana z wystawianiem przedmiotów artystycznych
8. 16, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania
9. 17, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
10. 32, 13, Z, produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
11. 32, 40, Z, produkcja gier i zabawek

12. 59, 11, Z, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
13. 90, 03, Z, artystyczna i literacka działalność twórcza
14. 93, 29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
15. 18, 13, Z, działalność usługowa z przygotowaniem do druku
16. 58, 13, Z, wydawanie gazet.
17. 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
18. 58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza
19. 74, 20, Z, działalność fotograficzna
2. nieodpłatna działalność statutowa:
1. 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
2. 63, 12, Z, działalność portali internetowych
3. 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
4. 71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
5. 73,20, Z, badanie rynku i opinii publicznej
6. 74, 20, Z, działalność fotograficzna
7. 74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
8. 85, 60, Z, działalność wspomagająca edukację
9. 88, 99, Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
10. 90, 02, Z, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
11. 18, 11, Z, drukowanie gazet
12. 18, 12, Z, pozostałe drukowanie
13. 18, 13, Z, działalność usługowa z przygotowaniem do druku
14. 58, 13, Z, wydawanie gazet.
15. 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
16. 58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza
17. 59, 14, Z, działalność związana z projekcją filmów
18. 59, 20, Z, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
19. 90, 04, Z, działalność obiektów kulturalnych
20. 94, 99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
21. 96, 09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 22
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.
3. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby
nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz
Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

